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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 9 september 2019
Onderwerp: Vergaderschema PS en Statencommissies 2020

Bijlagen: - Ontwerpbesluit

- Vergaderschema PS en Statencommissies 2020

1. Inleiding
Het presidium heeft in zijn vergadering van 9 september 2019 gesproken over het
vergaderschema voor de vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies in 2020.
De Agendacommissie heeft geadviseerd over het vergaderschema.
Op grond van het bepaalde in artikel 17, eerste lid, van de Provinciewet, als ook artikel 12,
eerste lid van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015, biedt het presidium u hierbij
het vergaderschema aan. Volgens het RvO diende het vergaderschema voor de zomer aan PS te
worden aangeboden. In verband echter met de verkiezingen en de pas het vlak voor de
zomervakantie ingestelde commissies was het niet mogelijk het vergaderschema voor het
zomerreces aan te beiden en ligt het nu voor.
2. Uitgangspunten
Het vergaderschema voor 2020 is gebaseerd op voorgaande vergaderschema’s, als ook op de in
de loop der jaren ervaren knelpunten en eerder vastgestelde uitgangspunten:
1. Fracties moeten de Statenvergadering goed kunnen voorbereiden. Rekening is gehouden met
de mogelijkheid voor fracties om tijdig te kunnen vergaderen vóórdat de Staten vergaderen,
door de week voor de Statenvergadering zo veel als mogelijk vrij te houden. De aansluiting
van de commissievergaderingen op de vergaderingen van Provinciale Staten is daarbij ook
belangrijk, zodat adviezen van de commissies tijdig naar de Staten kunnen worden
verzonden.

1

2019

2. De begrotingscyclus, zoals die door Provinciale Staten wordt gehanteerd, is in het
vergaderschema voor 2020 verwerkt en afgestemd met de ambtelijke organisatie van
Gedeputeerde Staten.

3. De vaste vergaderdag voor Provinciale Staten en Statencommissies, de Statendag, is de
maandag. De reservedatum voor commissievergaderingen is de donderdagavond en alleen
indien strikt noodzakelijk wordt de dondermiddag als uitloop gebruikt.
Afgelopen jaren was het vierde uitgangspunt dat er in principe géén PS- of
commissievergaderingen meer op de eerste maandag na een recesperiode worden gepland.
Op deze manier was het voor Statenleden en hun fracties makkelijker om te kunnen vergaderen
en stukken voor te bereiden. Gevolg hiervan was dat de donderdagen vaker als vergaderdata
werden gebruikt. Op verzoek van het presidium is dit uitgangspunt echter geschrapt, om de
donderdagen niet te zwaar belasten.
Overigens stelt het presidium twee uitzonderingen voor.
Voorgesteld wordt om donderdag 16 april 2020 twee reguliere commissievergaderingen te
plannen. Dit vanwege het uitvallen van de maandag op 2e Paasdag en het meireces.
Een tweede afwijking is het inplannen van een uitloopvergadering van PS voor het zomerreces
op maandag. Door het vroeg in het jaar vallend zomerreces (vanaf 4 juli 2020) wordt
voorgesteld een uitloopvergadering van PS in het schema op te nemen voor donderdagavond 2
juli vanaf 18.30 uur. De reguliere vergadering voor het zomerreces met afsluitende barbecue is
op maandag 29 juni.
3. Toelichting
Repetitief schema
Omdat de aansluiting tussen commissievergaderingen en de vergadering van Provinciale Staten
het uitgangspunt vormt, is het schema repetitief; het kent zo veel mogelijk een vast ritme,
waarin de commissies twee of drie weken voor de vergaderingen van Provinciale Staten
vergaderen. In dat ritme is rekening gehouden met feest- en vakantiedata.
Voorgesteld wordt om hiervan eenmaal af te wijken na het zomerreces. Na de
commissievergadering van 28 september is er één week tot de volgende PS vergadering op 5
oktober.
Reden hiervoor is dat zoals gebruik 9 vergadercycli in een jaar worden gepland. Door het
vroege zomer- en herfstreces was dit de enige mogelijkheid.
De meeste donderdagavonden in het schema zijn gereserveerd voor eventuele extra
commissievergaderingen. Het is gebruikelijk dat een commissie zelf besluit over het extra
vergaderen op reservedata. Uitgangspunt is dat hier zo min mogelijk gebruik van wordt
gemaakt.
De eindtijd van Statenvergaderingen wordt strikt gehandhaafd en bij uitloop wordt in principe
gebruik gemaakt van reservemaandagen.
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Verdeling dagdelen commissies
Op een Statendag vergadert een commissie op de maandagmiddag en een commissie op de
maandagavond. Gemiddeld zijn twee van de vier maandagen per maand in gebruik als
commissiedag en gemiddeld één maandag per maand voor de Statenvergadering. De resterende
maandag kan gebruikt worden voor onder meer werkbezoeken en andere Statengerelateerde
activiteiten.
Het gehanteerde criterium voor het verdelen van commissies over de middag dan wel de avond
is een inschatting van de hoeveelheid bezoekers die de commissies op basis van de hen
toebedeelde beleidsvelden gemiddeld zullen trekken. Commissies die naar verwachting het
meeste publiek trekken, vergaderen in de avond om zo bezoekers te faciliteren.

Planning en Control-cyclus
Het presidium stelt voor dat leden van PS (uiterlijk een week na de digitale verzending) alleen
op aanvraag de fysieke ontwerpbegroting 2021 ontvangen, zoals gebruikelijk.
De ontwerpbegroting wordt in principe op 3 september 2020 digitaal verspreid (of zoveel
eerder als mogelijk). Technische vragen over de begroting kunnen dan tot uiterlijk dinsdag 22
september 12.00 uur worden ingediend. De digitale verzending van de Memorie van Antwoord
vindt dan plaats op donderdag 8 oktober 2019. Commissievergaderingen over de begroting
vinden plaats op maandag 19 oktober en maandag 26 oktober 2020 (tussen 10 oktober en 18
oktober 2020 is het herfstvakantie). De Algemene Beschouwingen vinden plaats op maandag 9
november 2020. De begroting dient op uiterlijk 15 november 2020 te worden aangeleverd bij
het Rijk.
De Jaarstukken en de Kaderbrief worden op 20 mei gepubliceerd.
Voor de technische vragen over de jaarstukken zal op donderdagavond 4 juni een aparte sessie
worden georganiseerd. Het is dan mogelijk om mondeling technische vragen te stellen aan het
ambtelijk apparaat van Gedeputeerde Staten.
Schriftelijke technische vragen over de Kaderbrief dienen op donderdag 28 mei voor 12.00 uur
per mail bij de Statengriffie te zijn en de beantwoording door GS wordt op 4 juni gepubliceerd.
De commissies vergaderen over de Jaarstukken en Kaderbrief op (maandag) 8 en 15 juni.
De datum van de Statenvergadering over de Jaarstukken en Kaderbrief is 29 juni.
De Jaarrekening dient op uiterlijk 15 juli 2020 te zijn aangeleverd bij het Rijk.

Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.
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A. Th. H. van Dijk, voorzitter presidium
E. Krijgsman, griffier presidium
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Ontwerpbesluit

Nr. …..-2019

Provinciale Staten van Noord-Holland;

- gelezen de voordracht van het presidium van 9 september 2019;
- gelet op artikel 17, eerste lid, van de Provinciewet;
- gelet op artikel 12, eerste lid, van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015;

besluiten:
1. het bijgevoegde vergaderschema voor de vergaderingen van Provinciale Staten en
Statencommissies voor 2020 vast te stellen;
2. het college van Gedeputeerde Staten op te dragen de Planning en Control-kalender
te
baseren op het vergaderschema voor de vergaderingen van Provinciale Staten en
Statencommissies 2020.

Haarlem, 30 september 2019

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter
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, Statengriffier
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